Colegiul Național „Petru Rareș” - Oferta Educațională 2019
Cu ocazia Târgului de Licee de anul acesta, echipa de la Colegiul Național Petru Rareș, constituită
din elevi din clasele IX-XII ale tuturor celor 3 profiluri, a avut ocazia să ia legătura cu elevii aflați la finele
ciclului gimnazial, care în această perioadă se află în febra pregătirilor atât pentru examenul de admitere,
cât și pentru alegerea cât mai potrivită a licelui și a specializării pe care le vor urma pe parcursul celor 4
ani care se apropie cu repeziciune. Și cum anii de liceu sunt cei mai intenși și încărcați din plin de
experiențe diverse, fiecare elev trebuie să se asigure că face cea mai bună alegere în ceea ce privește
drumul pe care-l va urma.
Așadar, colegii lor mai mari de la Petru Rareș i-au informat pe elevii claselor a VIII-a cu privire la
oferta educațională a Colegiului, proiectele anterioare, cele ce se derulează în prezent și cele ce sunt în
curs de pregătire. Cei mai informați dintre ei au primit materiale promoționale precum pixuri și semne de
carte personalizate după ce au răspuns corect la câteva dintre întrebările pregătite, legate de dotările,
activitățile și istoria acestui Colegiu centenar.
Ca în fiecare an, se vor forma câte două clase pentru fiecare profil: mate-info, științe ale naturii și
științe sociale, la care ultimele medii de admitere au fost cu un an în urmă 9.09, 8.70, respectiv 8.14. Pe
lângă activitatea școlară și performanțele deja consacrate ale liceului (62 de olimpici naționali doar anul
acesta la materii precum fizica, biologia, chimia, limba română și limba engleză), elevii Colegiului se
bucură și de proiecte extra-școlare desfășurate în cadrul liceului: trupa de teatru TeenAct, echipa de
robotică, corul școlii, echipe de baschet și volei ale școlii, activități de voluntariat, schimburi de experiență,
proiecte coordonate de Consiliul Școlar al Elevilor, spectacole cuprinzând diverse momente artistice și mai
mult decât atât, actualii elevi ai claselor a XI-a promit un Bal al Bobocilor de neuitat pentru generația ce se
pregătește să calce pragul Colegiului Petru Rareș.
Și nu în ultimul rând, Colegiul Național Petru Rareș se va afla la ceas de sărbătoare la începutul
anului școlar ce va sosi, împlinind 150 de ani de activitate, încununați de frumoase performanțe, iar în
perioada lunii octombrie în cadrul Colegiului se va desfășura Etapa Internațională a Olimpiadei de
Astronomie, unde elevii vor avea ocazia să se înscrie ca voluntari în organizarea evenimentului. Tot în
cadrul Colegiului se va inaugura primul ceas floral din zona Moldovei, iar odată cu această premieră, se va
desfășura și o serie de proiecte pe teme ecologice și de educație pentru sănătate coordonate de cadrele
didactice ale Colegiului și voluntarii de implementare ai proiectului.
Feedback-ul s-a dovedit a fi extrem de pozitiv din partea elevilor claselor a VIII-a, care s-au declarat
impresionați de anvergura proiectelor din cadrul liceului și au profitat la maximum de disponibilitatea
colegilor lor mai mari, care le-au oferit informații cu privire la toate aspectele vieții de licean la Colegiul
Petru Rareș. Astfel copiii au reușit să-și formeze o imagine de ansamblu corectă asupra activității liceului
și au mărturisit că așteaptă cu nerăbdare Ziua Porților Deschise, când vor putea să descopere mai multe
detalii din culisele Colegiului.
Așadar, nu ne rămâne decât să le urăm succes la examenul de admitere și inspirație în a face
alegerea cea mai potrivită!
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